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DOHODA SMUVNÍCH STRAN O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

ke smlouvě č. SLL JL/2944/2019 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně 

IČO: 00024007 

DIČ: CZ00024007 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. AXII 

253  

zastoupeny xxx, ředitelem 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

IRBOS s.r.o. 

se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice 

IČO: 25933094 

DIČ: CZ 25933094 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 

15647  

zastoupena xxx, jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel (dohromady jen „Strany Dohody“, nebo každý zvlášť jen „Strana 

Dohody“) ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 6 smlouvy o dílo č. SLL JL 2944/2019 ze dne 

16.7.2019 (dále jen „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu 

Stran Dohody o prodloužení termínu provádění díla, v následujícím znění (dále jen 

„Dohoda“): 

 

1. Úvodní ustanovení  

1.1. Strany Dohody uzavřely dne 16.7.2019 Smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby na zateplení obálky budovy a výměny 

výplní otvorů č.p. 268 DLL VESNA  v Janských Lázních (dále jen „Dílo“). 

1.2. Na základě usnesení Vlády České republiky, ze dne 12.3.2020, bylo rozhodnuto o 

vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví 

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a to od 

12.3.2020 14:00 po dobu 30 dnů, přičemž tento nouzový stav byl následně prodloužen 

usnesením vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 396, o prodloužení nouzového stavu v 

souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a usnesením vlády ze dne 30.4.2020 č. 396, o 

prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, až do 

17.5.2020 (dále jen „Nouzový stav“). 
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1.3. Strany Dohody prohlašují, že při realizaci Díla vznikly neočekávané překážky 

důsledkem vyhlášeného Nouzového stavu, čímž při provádění Díla vznikla překážka 

vyšší moci a to konkrétně od 12.3.2020 až do 17.5.2020 (dále jen „Vyšší moc“). 

Důsledkem vyhlášení Nouzového stavu došlo k přerušení činnosti Zhotovitele, čímž byl 

naplněn důvod pro sjednání této Dohody. 

1.4. Strany Dohody mají v úmyslu touto Dohodou prodloužit termín provádění Díla, a to o 

dobu přímo úměrnou trvání okolnosti bránících dodržení původního termínu provedení 

Díla a to v souladu s ustanovením čl. IV odst. 6 Smlouvy. 

 

2. Předmět Dohody  

2.1. Strany Dohody se dohodly, že veškeré termíny stanovené v příloze č. 2 Smlouvy se od 

12.3.2020 prodlužují o délku trvání Vyšší moci, tj. o 67 dnů. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž po 

jednom vyhotovení obdrží každá ze Stran Dohody. 

3.2. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými a odsouhlasenými 

oběma stranami. 

3.3. Strany Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, jejímu 

obsahu porozuměly, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V Janských Lázních dne 9.11.2020   V Česticích dne ……………… 

 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

SLL Janské Lázně, státní podnik   IRBOS s.r.o. 

xxx, ředitel      xxx, jednatelka 


